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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 6: Educație și competente 

Cod apel: POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ 

inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Proiect: SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ, Cod 

SMIS 141037 

Beneficiar: EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL  

Parteneri: ASOCIAȚIA ”IUBIRE ȘI ÎNCREDERE”  

 

 

 

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Între 

EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L., cu sediul  în Municipiul Iași, Sat Valea Lupului, Comuna Valea 

Lupului, Strada George Coșbuc, nr. 25, județul Iași,  C.U.I. 16638588/29.07.2004, J22/591/09.03.2018, 

tel./fax 0332.408.189, prin dl. Dumitru-Tudor JIJIE, ce îndeplinește funcția de administrator, numit în 

continuare FURNIZOR 

Și 

Dl./Dna. ___________________________________, în calitate de beneficiar de formare profesională, 

cu domiciliul în _____________________________________________________________________, 

tel. ___________________, identificat/ă prin B.I./C.I. seria ______, nr. ______________, eliberat de 

SPCLEP ____________________________, la data de ______________________________________, 

CNP ________________________________________, ocupația ________________________, la 

______________________________________________, email______________________________, 

numit în continuare BENEFICIAR, 

 a intervenit următorul contract: 

 

I. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI 

Art. 1 FURNIZORUL oferă BENEFICIARULUI servicii de formare profesională prin cursul de 

„Competențe cheie comune mai multor ocupații - Competențe antreprenoriale”, cu durata de 40 ore 

(dintre care 15 ore de teorie și 25 ore de practică), autorizat de ANC și finalizat cu acordarea de 

certificat, ulterior absolvirii cursului.  

Art. 2 Activitățile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în conformitate cu planul 

și programa de formare profesională. 
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Art. 3 Activitățile didactice se desfășoară cu respectarea metodologiei specifice: cursuri teoretice, 

activități practice, studiu individual, evaluare inițială, evaluare pe parcurs, evaluare finală. 

Art. 4 Programul se derulează conform calendarului de curs stabilit, evidențiat în anexa care face parte 

integrantă din prezentul contract. 

II. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Art. 5 Beneficiarul beneficiază de serviciile de formare profesională pentru cursul de Competențe 

cheie comune mai multor ocupații - Competențe antreprenoriale, tip - inițiere, al cărui cost total este 

0 lei. Cursurile sunt gratuite și sunt organizate în cadrul proiectului SMART INNOVATE! – Studenți 

Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ, Cod SMIS 141037. 

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

Art. 6 FURNIZORUL are următoarele drepturi și obligații:  

6.1. Să asigure formatori abilitați, suportul de curs, logistica, instrumentele de evaluare necesare 

pentru desfășurarea cursului. 

6.2. Să furnizeze în timp util informațiile legate de organizarea cursului.  

6.3. Să asigure instructajul privind protecția muncii. 

6.4. Să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenului de absolvire la 

terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică.  

6.5. Să întocmească formalitățile necesare pentru eliberarea de către ANC a certificatului, în condițiile 

respectării clauzelor prezentului contract și a prevederilor normelor și normativelor legale în materie.  

Art. 7 BENEFICIARUL are următoarele drepturi și obligații:  

7.1. Să frecventeze programul de formare/ calificare profesională pe întreaga perioadă. Pentru a 

păstra dreptul de beneficiar și a avea posibilitatea  susținerii examenului de absolvire, beneficiarului 

nu îi sunt permise mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate medical din durata 

totală a programului.       

7.2. Să utilizeze logistica seminarului conform regulilor stabilite de organizatori. 

7.3. Să folosească suportul de curs în scop didactic, pentru instruirea proprie. 

7.4. Să susțină probele de evaluare la datele stabilite. 

7.5. Să respecte normele privind protecția muncii. 

7.6. Să depună portofoliile solicitate integral și la timp. 

7.7. Să manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajați și formatori. 
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7.8. Să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare 

profesională. 

IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 8 În caz de nerespectare a clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a clauzelor din prezentul contract, partea vinovată răspunde potrivit legii.  

V. FORȚA MAJORĂ 

Art. 9 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a 

obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent 

de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică 

părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art. 10 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv 

cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate pe cale 

amiabilă. 

Art. 11 Eventualele litigii nesoluționate de către părți pe cale amiabilă vor fi supuse spre rezolvare 

instanței de judecată competente, potrivit legii. 

VII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 12 Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act 

adițional la prezentul contract. Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a 

contractului. 

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții: 

a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) prin reziliere; 

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate 

cere rezilierea contractului. 

VIII. CLAUZE SPECIALE 

Art. 13 Părțile contractante pot stabili prin act adițional și alte clauze contractuale, dacă acestea nu 

sunt contrare legii. 

IX. CONFIDENȚIALITATEA 

Art. 14 Schimbul de informații care derivă din organizarea și desfășurarea activităților de formare/ 

calificare sunt confidențiale și se poate face doar între reprezentanții prestatorului și beneficiarului. 
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X. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 15 Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală și materială a EASTERN MARKETING 

INSIGHTS S.R.L. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse prin nici un mijloc tehnic și nici comercializate. 

Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește conform legii, privind proprietatea intelectuală, 

drepturile de autor și copyright. 

Art. 16 Cursantul este obligat să anunțe organizatorul cursului de toate schimbările de adresă, telefon, 

act de identitate. 

Art. 17 Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la cursuri. 

Prezentul contract se încheie astăzi,_________________, în două exemplare, egal valabile, câte unul 

pentru fiecare dintre părți.  

 

FURNIZOR:                                                                                                             

EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L                            

Jijie Dumitru- Tudor, Administrator 

Semnătura: _________________________                                                        

BENEFICIAR: 

Numele și prenumele: ______________________ 

_________________________________________ 

Semnătura: _______________________________ 

 


